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Dňa 28.11.2019 prerokoval a zhodnotil plnenie dohôd s partnerskými 

odborovými zväzmi v Českej republike  – OS DOSIA, OS TOK  Čiech  

Moravy a OS Stavba ČR , Význam a vplyv Projektu BWI a IOZ na 

posilňovaní informovanosti práv zamestnancov a členstva 

v Integrovanom odborovom zväze s dôrazom na odvetvie 

stavebníctva“,  Zámery a postup kolektívneho vyjednávania KZVS 

a PKZ v pôsobnosti IOZ na rok 2020 a schválil Rozpočet  IOZ na rok 2020.  

Prezident KOZ SR Marián Magdoško prítomných informoval o činnosti 

konfederácie, i úspechoch tohto roka, ako je napríklad schválenie ústavného zákona 

o zastropovaní dôchodkového veku, či zmena zákona o minimálnej mzde atď. Ďalej  

prezident uviedol : „Intenzívne v tomto predvolebnom období rokujeme aj 

o možnostiach, ako zlepšiť pracovné prostredie vrátane dôstojných mzdových 

podmienok, ako nastaviť dôchodkový systém a opatrenia aktívneho starnutia, ako 

zaviesť ambicióznejší a pestrejší daňový mix, ako zabezpečiť nájomné bývanie pre 

mladé rodiny, ako sa pripraviť na dopady digitalizácie a klimatických zmien, či ako 

posilniť práva odborov na pracovisku,“ . „Mzdy sú pre nás absolútnou prioritou. 

Slovenskí zamestnanci si zaslúžia mzdy, ktoré im zabezpečia dôstojnú životnú 

úroveň,“ dodal. 

Hostia partnerských zväzov, predseda OS DOSIA Jan Rejský, predseda OS Stavba ČR a podpredseda OS 

TOK ČaM Ondrej Habart pozdravili prítomných, v krátkosti informovali o úlohách odborov v ČR, kde 

poukázali na zhodnosť riešenia otázok 

v kolektívnom vyjednávaní, postavení, 

podmienkach a práci odborových organizácií 

v podnikoch, v pracovnoprávnych vzťahoch, 

s dôrazom na odmeňovanie,  nedostatok odbornej 

pracovnej sily, oblasti BOZP. Kladne hodnotili a  

ocenili význam spolupráce našich zväzov 

a potvrdili nutnosť spoluprácu aj pre ďalšie 

obdobie s dôrazom na výmenu skúseností 

v odborárskej práci. V závere rokovania 

predsedníčka IOZ Marta Brodzianska všetkým poďakovala za prácu v predchádzajúcom období,  popriala 

príjemné vianočné sviatky a veľa úspechov v novom roku 2020. 

 

Po rokovaní 2. Snemu IOZ sa uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov partnerských odborových zväzov IOZ 

a OS DOSIA, OS Stavba a OS TOK ČaM.  Prítomní pokračovali v hodnotení plnenia dohôd o spolupráci, výmene 

skúseností, význame osobných kontaktov a recipročnej účasti zástupcov zväzov na rokovaniach orgánov zväzov. 

Taktiež sa dohodli na spoločných aktivitách v roku 2020 a to : účasť predstaviteľov zväzov na rokovaniach 

orgánov, účasti mladých odborárov na 9. seminári mladých odborárov IOZ, účasť na vzdelávaní zväzov v ČR 

a IOZ. Prerokovali rozšírenie spolupráce na základné organizácie.  

Pozornosť venovali aj sociálnemu partnerstvu a medzinárodným aktivitám v rámci členstva zväzov v európskych 

odborových centrálach. 


